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DE “JPMBB ORIGINAL” - Babydrager
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK: HOUD VOOR 
VERDERE REFERENTIE
1. Basisknoop (P.4)
De basisknoop is een veelzijdige voorgebonden knoop. Het zorgt 
ervoor dat de volwassene de baby erin en eruit kan halen terwijl de 
drager strak blijft. Het is gemaakt om voorop, rond de heup en om 
achterop te dragen.
1. Pak de drager in het midden vast waar de zak zich bevindt, en houd ook 
de bovenzijde vast. 
2. Plaats het op uw rug zoals een Superman cape, zak aan de buitenkant.
3. Maak uw sterke schouder vrij door de drager beneden uw oksel te houden. 
De sterke schouder is de schouder waar u normaal gesproken uw baby gaat 
dragen (of een draagzak).
4. Schuif de drager onder uw arm naar voren om de zak te centreren 
tegen uw borst. 
5. Maak een riem met de drager op uw schouder door het in uw hand te 
pakken. Het zou goed moeten passen op uw schouder, zoals een vest.
6. Houd de bovenkant boven de zak met beide handen vast en wikkel het 
om uw borst…
7. …onder uw oksel en om uw rug. 
8. Breng de drager terug op uw vrije schouder, nog altijd de bovenzijde 
vasthoudend. 
9. Maak een riem door de drager in uw hand te pakken. 
10. Laat de riem zakken door de laag van de zak. 
11. Pas de spanning van de drager aan door elke riem omhoog en van u af te 
trekken. Breng de speling door de horizontale laag, die we vanaf nu de 3de 
laag noemen. Herhaal dit voor de tweede riem.
12. Eenmaal de spanning aangepast, de 3de laag moet nu iets onder uw 
oksels zitten en dichtbij uw lichaam. 
13. Reik naar uw rug om te zien welke riem boven op de andere zit. Deze riem 
moet daar blijven, op uw borst. We zullen nu deze bovenriem de buitenriem 
noemen en degene eronder de binnenriem.
14. Kruis de riemen op uw borst.
15. Pak de binnenriem bij de bovenkant vast en degene onder de binnenriem 
(1ste laag). 
16. Wikkel om uw heup en uw onderrug. 
17. Eenmaal aan de voorkant, houd het tussen uw benen vast. Herhaal dit 
met de buitenriem.
18. Maak een dubbele knoop uit het midden om de basisknoop af te maken. 

Hoe weet u of de drager goed is aangepast ?
- De drager moet meer uitgestrekt zijn op uw rug dan op uw voorkant.
- Maak uw basisknoop klaar voor uw baby.
- Laat de 3de laag zakken. Trek de binnen -en de buitenriemen op uw borst 
weg van u om klaar te zijn voor uw baby. 

2. Buik tot buik dragen van een pasgeboren baby (P.6)
3,5-7kg 0-4m
Een variatie van de standaard knuffelhouding. Geweldig voor 
pasgeboren baby’s, omdat het de foetuspositie respecteert en de 
natuurlijke opening van de heupen. Het wordt ook wel “Dubbele 
hangmatstijl” genoemd. 
1. Start vanaf de basisknoop. Laat de 3de laag zakken en verwijder de 
buitenriem van uw schouder.
2. Houd uw baby op uw bevrijde schouder. 
3. Pak de onderkant van de binnenriem en trek het naar beneden en van u 
weg op uw arm, totdat uw arm volledig uitgestrekt is.
4. Plaats uw voorarm door de riem van beneden zodat u klaar bent voor 
uw baby. 
5. Plaats beide benen door de binnenriem, terwijl u de billen van uw baby 
ondersteund. 
8. Zorg ervoor dat de baby in een zittende positie is, knieën boven de billen, 
heupen gekanteld om een afgeronde rug te creëren. 
9. Spreid de buitenriem op de baby’s rug, knieholte tot knieholte, schouder 
tot schouder. 
10. Pak de onderkant van de buitenriem en vouw het over op uw schouder. 
11. Om een correcte positie van uw baby te verzekeren (diep zittend, knieën 
ten hoogte van de navel), houd uw baby’s dijen en billen vast, en til hem 
op terwijl u de heupen kantelt, ervoor zorgend dat u de benen niet te ver 
spreid van elkaar. Zorg ervoor dat de billen en de dijen volledig bedekt zijn 
door de draagdoek.
12. Pak de 3de laag, zoals een touw, en trek het van u weg naar de grond 
om speling te creëren.
13. Ga over de voet van uw baby heen, laat de drager los en herhaal dit aan 
de andere kant.
14. Spreid de 3de laag over uw baby’s rug, helemaal vanaf de baby’s billen tot 
de baby’s nek. Houd de zak en de riem vast terwijl u het omhoog trekt om te 
voorkomen dat de stikken verzwakken. Trek het van u weg om extra druk op 
uw baby’s rug te voorkomen.

Juiste positie vs Wat te vermijden
De baby is niet goed geplaatst. De baby is opgehangen bij zijn/haar kruis en 
dit zorgt ervoor dat zijn/haar rug in een ongepaste positie zit.

Zoemen
U moet in staat zijn om ten alle tijden twee vingers onder de kin van uw 
baby te kunnen schuiven. Dit is een manier om inzakken te controleren.
Uw baby’s hoofdje moet regelmatig gedraaid worden.
Door de riem op de schouder te draaien, wordt een spanningslijn gecreëerd 
van onder de knieholte tot de schouder. Dit zorgt voor stabiliteit van de juiste 
positie met de knieën boven de billen.

3. Buik tot buik dragen Vanaf 3 maanden oud (P.8) 5-12kg 3-18m
Vanaf 3-4 maanden oud, de baby is dicht bij uw hart, een perfecte 
positie voor een slaperig knuffelen. Nu ook beschikbaar als “standaard 
knuffel houder”.
1. Start vanaf de basisknoop. Laat de 3de laag zakken.
2. Trek de binnen- en buitenriemen weg van uw borst om speling te creëren.

3. Terwijl u de baby hoog op uw sterke schouderkant houdt, plaats uw hele 
hand door de binnenriem, vanaf beneden en wegtrekkend van u, zodat er 
speling gecreëerd wordt en de drager klaar is voor uw baby, voeten eerst.
4. Zorg ervoor om de baby’s hand er doorheen te doen, gevolgd door uw 
baby’s schouder, zodat de riem diagonaal wordt gekruist over uw baby’s rug.
5. Spreid de riem onder de dijen, van knieholte tot knieholte en van schouder 
tot schouder. Dit zal een diepe zitting creëren en het zal over de hele rug 
van uw baby wikkelen.
6. Trek de buitenriem, zoals een touw, weg van u om speling te creëren.
7. Breng de buitenriem boven de been en schouder van uw baby.
8. Spreid de riem onder de dijen, van knieholte tot knieholte en van schouder 
tot schouder.
9. Grijp de onderzijde van uw riem en trek het naar beneden en weg 
van u op uw arm, totdat uw arm volledig gestrekt is. Dit zal alle vouwen 
verwijderen en zorgt voor meer comfort.
10. Vouw de riem door de onderzijde weer omhoog te halen op uw schouder. 
Herhaal dit voor de andere schouderriem. Nu is het tijd om de positie te 
controleren: de baby moet op zijn billen zitten, de heupen moeten gekanteld 
zijn naar het lichaam van de drager om zo een geronde rug te creëren, 
knieën boven de billen.
11. Grijp de gehele 3de laag, zoals een touw. De label is gestikt op deze laag 
waardoor het gemakkelijk te vinden is.
12. Trek het naar beneden en weg van u, naar de grond, om zo speling 
te creëren.
13. Breng de 3de laag boven één been en dan de andere, zonder dat u uw 
baby hindert.
14. Grijp de 3de laag. Spreid de 3de laag over uw baby’s rug, helemaal vanaf 
de billen van uw baby tot aan de achterkant van zijn/haar nek.
15. Zorg ervoor dat u de zak en de drager vasthoudt om het verzwakken van 
de stikken te vermijden.

Juiste positie / Zoemen
De bodem van de zak is onder de billen van uw baby.
U kunt het voor uzelf meer comfortabel maken door de extra drager te 
verspreiden over uw onderbuik.
Als uw baby zijn of haar benen strekt, kunt u de positie herstellen door de 
knieën omhoog te tillen en om de heupen te kantelen om zo een geronde 
rug te creëren.

4. Heup dragen met een basis knoop (P. 10) 6-14kg 4-24m
Vanaf 4 maanden oud, de baby wordt nieuwsgierig naar de wereld. 
Op de heup kan de baby de wereld veilig bekijken en nog altijd 
lekker uitrusten en wat geruststelling krijgen. De baby zal meer actief 
worden door deze manier van dragen vanwege zijn of haar gebruik 
van de primaire grijpreflex.
Vanaf stap 8 van “buik tot buik dragen vanaf 3 maanden oud”, voordat u de 
3de laag omhoog haalt.
1. Plaats uw handen in de drager en onder de dijen van uw baby.
2. Verplaats uw baby naar uw heup aan de kant van de binnenriem.
3. Laat uw hele arm door de binnenriem gaan. Dit zal uw schouder vrijmaken 
en zal speling creëren zodat u uw baby verder op uw heup kunt krijgen. Zorg 
ervoor dat de riem op de rug van uw baby blijft.
4. Plaats uw handen opnieuw in de drager en onder de dijen van uw baby 
zodat u uw baby verder op uw heup kunt krijgen.
5. Grijp de 3de laag, zoals een touw. Trek het naar de grond, van u vandaan, 
om speling te creëren en ontspan het over de voet van uw baby.
6. Grijp opnieuw de 3de laag, zoals een touw. Trek het naar de grond, van u 
vandaan, om speling te creëren.
7. Ontspan de riem over de andere voet.
8. Spreid de 3de laag over de rug van uw baby. Zorg ervoor dat u de zak en 
de drager vasthoudt terwijl u het omhoog trekt. Dit doet u om verzwakking 
van de stikken te vermijden.
9. Borstvoeding is mogelijk in deze positie.

Controles van juiste positie
Uw baby zal aan elke kant van u een been moeten hebben en een hand 
onder uw arm. De drager zal moeten gaan van knieholte tot knieholte.
Om een goede positie te verzekeren, pak de dijen van uw baby in de 
knieholtes en breng de knieën van de baby boven zijn of haar billen.

5. 4-Hands achterop dragen (P. 12) 6-14kg 10-36m
Deze draagpositie is een goede introductie van het achterop dragen 
van de baby die 3 tot 4 maanden oud is, omdat de heupen van de 
baby natuurlijk gaan openen. De knoop is al gestrikt en de baby kan 
erin of eruit gaan zonder het los te strikken. Hulp van een tweede 
volwassene is nodig.
Start vanaf de achterwaartse basisknoop.
2. Ga met de drager onder uw oksels.
3. Breng de drager op de tegenovergestelde schouder.
4. Breng het samen om een riem te creëren.
5. Trek het naar uw rug om het strakker te maken.
6. Herhaal dit proces aan de andere kant van de drager. Breng de drager naar 
de tegenovergestelde schouder. Breng het samen om een riem te creëren.
7. Breng de riemen samen en trek ze van u weg.
8. Doe de riemen door de laag met de zak.
9. Pak de speling van de voorkant en trek het naar achteren om ervoor te 
zorgen dat de laag met de zak hoog op uw rug zit.
10. Pak de buitenriem vast.
11. Schuif uw hand op de buitenriem tot aan uw rug en beweeg het op uw 
rug om zijn positie te vinden.
12. Kruis de riemen, ervoor zorgend dat de buitenriem de buitenriem blijft 
op uw rug.
13. Houd de bovenzijden van de riemen vast om ervoor te zorgen dat er geen 
kronkels worden gecreëerd.
14. Kruis aan de voorkant.
15. Maak het klaar met een dubbele knoop boven uw billen.

1. Grijp de buitenriem en haal het naar beneden op uw arm.
2. Houd beide handen van de baby vast terwijl de helper de billen van de 
baby vasthoudt.
3. De helper grijpt de binnenriem zoals een touw en trekt het van u weg.
4. De helper plaatst een been van de baby erdoorheen.

5. Met één hand spreidt de helper de riem van knieholte tot knieholte terwijl 
hij/zij de billen en de rug van de baby ondersteunt.
6. De helper pakt de buitenriem die beneden is en trekt deze omhoog op de 
schouder van de drager.
7. De helper plaatst de andere been door de buitenriem.
8. Spreid de riem van knieholte tot knieholte. Bedek de billen en de gehele 
rug. Zorg ervoor dat de knieën van de baby gebogen blijven en hoger dan 
zijn of haar billen zijn.
9. Grijp de bovenzijde van de riem zoals een touw en trek het weg van de 
achterkant om speling te creëren om zo de hand van de baby eronderdoor te 
halen. Zorg ervoor dat beide handen door de riemen zijn gegaan.
10. De helper spreidt de riemen op de rug. Deze riemen moeten beide 
schouders bedekken en van knieholte tot knieholte gaan. De riemen moeten 
kruizen aan de achterkant van de nek.
11. Om de 3de laag op de rug van de baby te kunnen spreiden, pak de 
kruisende riemen over uw borst.
12. De helper kan nu de 3de laag pakken en moet ervoor zorgen dat hij/zij 
de zak en de drager vasthoudt terwijl hij/zij het omhoog trekt. Dit om het 
verzwakken van de stikken te vermijden.
13. De helper plaatst één been erdoorheen en dan het andere.
14. De helper spreidt de 3de laag over de rug van de baby, van de billen tot 
aan de achterkant van de nek. 

Zoemen
Door de knieën van de baby omhoog te tillen, kunt u uw baby helpen om 
terug te zitten in een diepe zitting als de baby zijn/haar benen heeft gestrekt.
De riemen kunnen verspreid worden over uw borst voor meer comfort.
De onderkant van de zak moet onder de billen van de baby zitten.

DE “JPMBB ORIGINAL” - Babydrager 
3,5KG T/M 14KG / 0-36 MAANDEN
SCHOONMAKEN: Was op 30 graden, zachte was, droge lucht, warm strijken, 
niet bleken. Gebruik zachte reinigingsmiddelen, omdat de baby gaat kauwen 
op de drager. 
NALEVING: Voldoet aan de ASTM F2907 standaard en Europese veili-
gheidseisen voor kinderverzorgingsproducten. OekoTex 100 gecertificeerde 
stof. Er zijn geen zware metalen gebruikt in de kleurstof. De merknaam en 
model zijn geregistreerd. Alle rechten voor reproductie zijn gereserveerd 
voor Love Radius - Je Porte Mon Bébé – JPMBB. Ontworpen in Frankrijk, 
gemaakt in Europa.

Waarschuwing: controleer constant uw baby en zorg ervoor dat de mond 
en neus onbedekt zijn.
Waarschuwing: voor te vroeg geboren baby’s, te lichte baby’s en kinderen 
met medische aandoeningen, win altijd eerst advies in van een zorgverlener 
voordat u dit product gaat gebruiken.
Waarschuwing: zorg ervoor dat de kin van uw baby niet rust tegen zijn/
haar borst, omdat dit de ademhaling kan verhinderen en dit kan leiden 
tot verstikking.
Waarschuwing: om valgevaar te voorkomen, zorg ervoor dat uw baby veilig 
is geplaatst in de drager.
Waarschuwing: het evenwicht van de drager kan beïnvloed worden door 
zijn/haar eigen bewegingen of die van de baby.
Waarschuwing: wees heel voorzichtig wanneer u buigt, voorover leunt of 
zijwaarts leunt.
Waarschuwing: de babydrager is ongeschikt voor sportieve activiteiten.
Waarschuwing: houd de draagdoek weg van vuur.
Waarschuwing: de luchtwegen (neus, mond) moeten vrij, geventileerd en 
zichtbaar zijn voor de drager.
Waarschuwing: als de baby minder dan vier maanden oud is, zorg ervoor dat 
zijn hoofdje goed ondersteund wordt.
Waarschuwing: houd de draagdoek weg van kinderen wanneer het niet 
in gebruik is.
De draagdoek is ontworpen om een baby te dragen. De draagdoek moet 
worden gebruikt buiten gevaar en moet ervoor zorgen dat de drager 
AANDACHTIG en WAAKZAAM is voor de baby en zijn positie. GEBRUIK de 
draagdoek NIET tijdens sportieve, mechanische, watersport en elk ander soort 
activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat u minder aandacht heeft voor uw 
baby. De baby in de draagdoek kan zich moe voelen en het is hierdoor aan te 
raden om regelmatig te stoppen en om te controleren of de baby goed in de 
drager zit en dat de draagdoek goed vastzit.

VEILIGHEIDSREGELS
1. Lees alle instructies en bekijk de instructievideo’s vóór het gebruik van 
de drager.
2. Controleer op gescheurde naden, gescheurde riemen of stof, en 
beschadigde hardware voor elk gebruik. Stop het gebruik van de drager als 
u dit gevonden heeft.
3. Controleer altijd om ervoor te zorgen dat alle knopen, riemen, gespen, 
drukknopen en aanpassingen veilig zijn.
4. Zorg ervoor dat de baby veilig is geplaatst in de draagdoek volgens de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
5. Laat de baby nooit in een draagdoek als deze niet gedragen wordt.
6. Controleer de baby vaak en zorg ervoor dat de baby zo nu en dan wordt 
verplaatst.
7. Gebruik nooit een draagdoek wanneer evenwicht of balans is verminderd 
vanwege inspanning, slaperigheid of medische aandoeningen.
8. Plaats nooit meer dan één baby in de babydrager. Gebruik/draag nooit 
meer dan één babydrager per keer.
9. Gebruik nooit een babydrager tijdens activiteiten als koken en 
schoonmaken die een hittebron hebben of een blootstelling hebben aan 
chemicaliën.
10. Draag nooit een draagdoek tijdens het rijden of als passagier in een 
voertuig.
11. Slaap niet terwijl u uw kind draagt.een voertuig.
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